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  ٢٠٢٠ –٢٠١٩: للعام الدراسي                     سجل حضور الطلبة                   تشغيل والصيانة الميكانيكيةفرع ال –قسم التقنيات الميكانيكية
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  اسم الطالب  ت

  التاريخ
                              

                                عباس فليح عوده كريم ١

                                عبد الكاظم جواد عبد الكاظم ماجان ٢

                                عبد الملك هاشم حسين جاهن ٣

                                عالء حسين جاسم دمحم ٤

                                علي احسان كاظم عبد الزهرة ٥

                                جالل جميل عبد الجليلعلي  ٦

                                علي حسين زياد عيدان ٧

                                علي رائد عبد خلف  ٨

                                علي صباح مع هللا عبد ٩

                                علي عادل عبد العباس دمحم ١٠

                                علي عباس تايه جياد ١١

                                علي عزيز دمحم كاظم ١٢

                                علي عواد حمزة عبود ١٣

                                علي فائز كاظم ناصر ١٤

                                علي قاسم نعمة حسن ١٥

                                علي كريم عبد األمير حسون ١٦

                                علي مايح سمير كسار ١٧

                                علي دمحم ديلي حلواص ١٨

                                علي دمحم عمران امين ١٩

                                علي دمحم هدهود حسين ٢٠

                                علي مسلم مشكور كاظم ٢١

                                علي مؤيد ذياب مرزوك  ٢٢

                                علي وحيد حمزة عطية ٢٣

                                غزوان حمزة عبس جرس ٢٤

                                فاطمة عبد الكاظم طارش جاسم ٢٥

                                حنونفاطمة دمحم خضير  ٢٦

                                فرقان مجيد عبيس خضير ٢٧

                                كرار حسين عبد العباس ٢٨

                                ليث سعد فهد مطير ٢٩

                                محسن حبيب ظاهر يتيم ٣٠

                                دمحم جميل جاسم دمحم ٣١
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  اسم الطالب  ت

  التاريخ
                              

                                دمحم حامد طه حسين ٣٢

                                دهش مدينة احمد عزيز ٣٣

                                مريم حران جويد رعد ٣٤

                                مسلم جاسم كاظم سلمان ٣٥

                                مشعل حمد زياد زراك ٣٦

                                مصطفى سعيد حسين مهدي ٣٧

                                مصطفى عبد الحمزة عليوي حسون ٣٨

                                مصطفى عذاب عبيس زغير ٣٩

                                مصطفى دمحم جغيم غيان ٤٠

                                مقتدى شاكر فاضل ناصر ٤١

                                مكارم كاظم كريم مبدر ٤٢

                                منتظر عدنان ياسر عبيد ٤٣

                                مؤمل حسون عموش ٤٤

                                مؤمل كاظم مجبل مشعاب ٤٥

                                نور الدين شاكر عبد حسن ٤٦

                                هيثم صالح حليبص وناس ٤٧

                                والء كاظم حسن كسار ٤٨

                                ياسين خير هللا عبد امعيضد ٤٩

                                ياسين علي عبيس يونس ٥٠

                                يوسف مزاحم عبد الكاظم مهدي ٥١
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